
 

Week 1 

maandag 1 juli 

dinsdag 2 juli 

woensdag 3 juli 

donderdag 4 juli 

vrijdag 5 juli 
 

 

 
Warming up-day ; let's boogiewoogie 

Waterspelletjes (reservekledij meebrengen) 
Vlaamse kermis; open tot 12:00 

spelen uit de oude doos 
Film 

 
 
 
KERMIS BRAKEL 
ijskar 

Week 2 
maandag 8 juli 
dinsdag 9 juli 
woensdag 10 juli 
donderdag 11 juli 
vrijdag 12 juli 

 
knutselen met vintage behangpapier 

zwemmen 
*Goocheltheater Jahon – Geheimen 

Feestdag gesloten 
mémé's foto's quiz 

 
 
> 4 jr , vertrek om 12:45 
Kids > 5 jr 
 
uitstap Rosalie Ronse/muziekbos KK 
ijskar 

Week 3 
maandag 15 juli 
dinsdag 16 juli 
woensdag 17 juli 
donderdag 18 juli 
vrijdag 19 juli 
 

 
spelen uit die "goeie ouwe tijd" 

zwemmen 
*Clown Rocky’s Kriebelshow 

gelukspopjes maken 
disco-fever 

 
 
> 4 jr , vertrek om 12:45 
Kids > 5 jr 
Uitstap crypte/muziekbos  Ronse GK 
ijskar 

Week 4 
maandag 22 juli 
dinsdag 23 juli 
woensdag 24 juli 
donderdag 25 juli 
vrijdag 26 juli 

 
Sarah Kay is terug 

zwemmen 
*Urkie Purkie – Blokke(n)Rellen 

lappendeken/pompontapijt maken 
volksspelen 

 
 
> 4 jr , vertrek om 12:45 
Kids > 5 jr 
uitstap bosspelen GK 
Uitstap bosspelen KK/ijskar 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Programma zomervakantie 2019 

Thema: kinderopvang goes retro 



 
Week 5 
maandag 29 juli 
dinsdag 30 juli 
woensdag 31 juli 
donderdag 1 augustus 
vrijdag 2 augustus 
 

 
 

Macramé 
Zwemmen 

*Pruts en Tijl – Het land van Koning Pruts 
Flower power juweeltjes maken 

Happy Hippie day 

 
 
Vilten 
> 4 jr , vertrek om 12:45 
Kids > 5 jr 
 
ijskar 

Week 6 
maandag 5 augustus 
dinsdag 6 augustus 
woensdag 7 augustus 
donderdag 8 augustus 
vrijdag 9 augustus 
 

 
Film 

Zwemmen 
* Meneer Stoffel en zijn zotte show 

Oldtimerszoektocht 
Rockabilly Boutique 

 
 

> 4 jr , vertrek om 12:45 
Kids > 5 jr 
uitstap natuurexploratie GK 
uitstap natuurexploratie KK /ijskar 

Week 7 
maandag 12 augustus 
dinsdag 13 augustus 
woensdag 14 augustus 
donderdag 15 augustus 
vrijdag 16 augustus 
 

 
oude voorwerpen quiz 

zwemmen 
*Cie Balltazar – De ballen van Balltazar 

Feestdag gesloten 
Brugdag gesloten 

 
 
> 4 jr , vertrek om 12:45 
kids > 5 jr 

Week 8 
maandag 19 augustus 
dinsdag 20 augustus 
woensdag 21 augustus 
donderdag 22 augustus 
vrijdag 23 augustus 
 
 
 
 
 

 
barba pappa color day 

zwemmen 
spruitenbal voor de  kids 

tie dye batik 
eighties fluo party 

 
 
> 4 jr , vertrek om 12:45 
> 6jr 
uitstap Burreken KK 
ijskar 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Week 9 
maandag 26 augustus 
dinsdag 27 augustus 
woensdag 28 augustus 
donderdag 29 augustus 
vrijdag 30 augustus 

 

 
gekke fietsendag 

zwemmen 
*Goochelaar Jo De Rijck – Later als ik 

groot ben 
voorbereiding retro summer festival 

retro summer festival 

 
 
> 4 jr , vertrek om 12:45 
Kids > 5 jr 
 
 
ijskar 

* GAVERS 
vertrek         13:00 
terug            17:00 

 

KK: kids vanaf 4 j tem net uit 
eerste leerjaar 

 

GK: Kids die uit 2de leerjaar 
komen en ouder 

 

Uitstappen op do en vrijdag:  
vertrek stipt om 10:00 

Alle uitstappen behalve het zwemmen 
ENKEL vanuit de Brakelse kinderopvang 

 
> voor laatkomers is geen opvang 

voorzien (zie HR) 
 


